
 
เอกสารแบบฟอร์มการขอและการประเมินสำหรับการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

  เพ่ือให้การรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และมี
ประส ิทธ ิภาพ สพฉ. ได ้จ ัดทำแบบฟอร ์มคำร ้องขอร ับการตรวจร ับรองรถบร ิการการแพทย ์ฉ ุ ก เฉ ิน    
ใบรายงานผลการตรวจรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือใช้
ในการตรวจสอบรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีเอกสารดังนี้ 
 - แบบคำร้องขอรับการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
 - แบบคำร้องขอรับการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรณีเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครอง/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
สำหรับรถท่ีปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติงานเดิม  
 - แบบคำร้องขอรับการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรณีได้รับการรับรองแล้วแต่มีการย้ายรถไป
หน่วยงานอื่นหรือผู้ครอบครอง/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ย้ายหน่วยสังกัด  
 - แบบคำร้องขอรับการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรณีได้รับการรับรองแล้วแต่มีการเปลี่ยนชื่อหน่วย  
 -แบบประเมินการตรวจรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรถบริการการแพทย์
ฉุกเฉินประเภทลำเลียงผู้ป่วย ระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน  
 - แบบประเมินการตรวจรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรถบริการ การแพทย์
ฉุกเฉินประเภทลำเลียงผู้ป่วย ระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงและข้ันเฉพาะทาง 
 -แบบประเมินการตรวจสภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินประเภทไม่ลำเลียงผู้ป่วยประเภทสนับสนุนการ
ปฏิบัติการ(รถสนับสนุนการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน  รถสนับสนุนการ รับ – ส่ง สัญญาณดาวเทียม และรถ
บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน)  
  -แบบประเมินการตรวจสภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินประเภทสนับสนุนการปฏิบัติการแพทย์ 
(รถจักรยานยนต์) (Motorlance)  
 -แบบประเมินการตรวจสภาพรถบริการการแพทย์ฉ ุกเฉ ินประเภทสนับสนุนการปฏิบัต ิการแพทย์   
(ประเภทรถยนต์) รถลำเลียงยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติการ หรืออวัยวะสำคัญ  
 -แบบประเมินการตรวจสภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินประเภทสนับสนุนการปฏิบัติการแพทย์  
(ประเภทรถแพทย์ฉุกเฉิน ( Doctor Car) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบคำร้องขอรับการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  

เขียนที่  ........................................................ 
 

                                                                วันที่  .................................................. 
 

เรียน   ………………………(เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือ 
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร) 
 

ข้าพเจ้าชื่อ.(.ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ)…ที่อยู่............................................................ 
หน่วยปฏิบัติการที่สังกัด ............................................................... ที่ตั้ง.................................................................... 
 ขอรับการตรวจรับรองเป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ชื่อผู้ครอบครองรถ .............................................................ที่อยู่......................................................... ................ 
.................................................................................................................. ............................................................ 
     ขอรับการรับรองใหม่    ขอต่ออายุการรับรอง (เคยได้รับการรับรองจาก สพฉ. ) 
 

ประเภทรถที่ขอการรับรอง 
ประเภทลำเลียงผู้ป่วย  

     ระดบัปฏบิัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน      ระดบัปฏบิัติการแพทย์ขั้นสงู      ระดับปฏบิัติการแพทย์ขั้นเฉพาะทาง 

ประเภทไม่ลำเลียงผู้ป่วย (สนับสนุนการปฏิบัติการอำนวยการ) 

       รถสนับสนุนการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน        รถสนับสนุนการ รับ - ส่ง สัญญาณดาวเทียม 

       รถบัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

ประเภทไม่ลำเลียงผู้ป่วย (สนับสนุนการปฏิบัติการแพทย์) 

       ประเภทรถจักรยานยนต์ (Motor lance)        รถแพทย์ฉุกเฉิน ( Doctor Car) 

       รถลำเลียงยา, เวชภัณฑ์, เครื่องมือทางการแพทย์, ผู้ปฏิบัติการ, หรืออวัยวะสำคัญ 

 

ลักษณะ        รย.๑       รย.๒       รย.๓      รย.๔      อ่ืน ๆ ระบุ………………………………………… 

** หมายเหตุ: สามารถเลือกขอรับการรับรองได้ ๑ ประเภทเท่านั้น 
หมายเลขตัวถัง…………………………………………………………หมายเลขทะเบียน ........................................  

ปีที่จดทะเบียน………………………หมวดจังหวัด ................................ ยี่ห้อรถ .................................ส.ี..................... 

    ..................…………………………… 
        (                                            ) 
                                                                             ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ 
 วันที่…………/………………/……………… 

 
 

  



 
แบบคำร้องขอรับการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครอง/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สำหรับรถที่ปฏิบัตงิานในหน่วยปฏิบัตงิานเดิม  
เขียนที่  ........................................................ 

 

                                                                วันที่  .................................................. 
 

เรียน   ………………………(เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือ 
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร) 
 

ข้าพเจ้าชื่อ.(.ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ) ชื่อ.......................................................... 
ชื่อหน่วยปฏิบัติการ ..................................................................... ที่ตั้ง................................................................ 
 ขอแก้ไขข้อมูลรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครอง/ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ สำหรับรถท่ีปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติงานเดิม  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน .......................................ทะเบียนจังหวัด...................... 
ปีที่จดทะเบียน ...................... หมายเลขตัวถัง………………….....………………… ยี่ห้อรถ .......................ส.ี.................. 
ชื่อผู้ครอบครองรถ (เดิม) ...................................................………......................................................................... 
ชื่อผู้ครอบครองรถ (ใหม่)....................................................................... .............................................................. 
     ขอหนังสือรับรองและให้ความเห็นชอบ ฯ ฉบับใหม่  
 

ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ขอแก้ไข 
ประเภทลำเลียงผู้ป่วย  

     ระดบัปฏบิัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน      ระดบัปฏบิัติการแพทย์ขั้นสงู      ระดับปฏบิัติการแพทย์ขั้นเฉพาะทาง 

ประเภทไม่ลำเลียงผู้ป่วย (สนับสนุนการปฏิบัติการอำนวยการ) 

       รถสนับสนุนการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน        รถสนับสนุนการ รับ - ส่ง สัญญาณดาวเทียม 

       รถบัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

ประเภทไม่ลำเลียงผู้ป่วย (สนับสนุนการปฏิบัติการแพทย์) 

       ประเภทรถจักรยานยนต์ (Motor lance)        รถแพทย์ฉุกเฉิน ( Doctor Car) 

       รถลำเลียงยา, เวชภัณฑ์, เครื่องมือทางการแพทย์, ผู้ปฏิบัติการ, หรืออวัยวะสำคัญ 

 
 
          ลงชื่อ  ………................…………………………… 
              (                                            ) 
                                                                           ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ 
 
 
 



 
แบบคำร้องขอรับการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
กรณีได้รับการรับรองแล้วแต่มีการย้ายรถไปหน่วยงานอ่ืน  

หรือผู้ครอบครอง/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ย้ายหน่วยสังกัด 
เขียนที่  ........................................................ 

 

                                                                วันที่  .................................................. 
 

เรียน   ………………………(เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือ 
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร) 
 

ข้าพเจ้าชื่อ.(.ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ) ชื่อ.......................................................... 
ชื่อหน่วยปฏิบัติการ ..................................................................... ที่ตั้ง................................................ ................ 
 ขอแก้ไขข้อมูลรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีได้รับการรับรองแล้วแต่มีการยา้ย
รถไปหน่วยงานอื่น หรือผู้ครอบครอง/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ย้ายหน่วยสังกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน................................... หมวดจังหวัด .............................   
ปีที่จดทะเบียน ............................................................. ยี่หอ้รถ ...................................... สี ..........................  
หมายเลขตัวถังรถ .........................................................ชื่อผูค้รอบครอง ................................................................ 
ที่อยู่............................................................................................................... ..................................................... 
หน่วยปฏิบัติการที่สังกัด (เดิม)…………........……................................................................................ ................. 
หน่วยปฏิบัติติการที่สังกัด (ใหม่).......................................................................................................................  
     ขอหนังสือรับรองและให้ความเห็นชอบ ฯ ฉบับใหม่  
ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ขอแก้ไข 
ประเภทลำเลียงผู้ป่วย  

     ระดบัปฏบิัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน      ระดบัปฏบิัติการแพทย์ขั้นสงู     ระดับปฏบิัติการแพทย์ขั้นเฉพาะทาง 

ประเภทไม่ลำเลียงผู้ป่วย (สนับสนุนการปฏิบัติการอำนวยการ) 

       รถสนับสนุนการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน        รถสนับสนุนการ รับ - ส่ง สัญญาณดาวเทียม 

       รถบัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

ประเภทไม่ลำเลียงผู้ป่วย (สนับสนุนการปฏิบัติการแพทย์) 

       ประเภทรถจักรยานยนต์ (Motor lance)        รถแพทย์ฉุกเฉิน ( Doctor Car) 

       รถลำเลียงยา, เวชภัณฑ์, เครื่องมือทางการแพทย์, ผู้ปฏิบัติการ, หรืออวัยวะสำคัญ 

 
          ลงชื่อ   ……..................…………………………… 
              (                                            ) 
                                                                           ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ 
 



 
แบบคำร้องขอรับการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

กรณีได้รับการรับรองแล้วแต่มีการเปลี่ยนชื่อหน่วย 
เขียนที่  ........................................................ 

 

                                                                วันที่  .................................................. 
 

เรียน   ………………………(เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือ 
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร) 
 

ข้าพเจ้าชื่อ.(.ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ) ชื่อ.......................................................... 
ชื่อหน่วยปฏิบัติการ ..................................................................... ที่ตั้ง................................................................ 
 ขอแก้ไขข้อมูลรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีได้รับการรับรองแล้วแต่มีการยา้ย
รถไปหน่วยงานอื่น หรือผู้ครอบครอง/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ย้ายหน่วยสังกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน................................... หมวดจังหวัด .............................   
ปีที่จดทะเบียน ............................................................. ยี่หอ้รถ ...................................... สี .............................. 
หมายเลขตัวถังรถ ..................................................................ชื่อผู้ครอบครองรถ ................................................. 
ที่อยู่........................................................................................................................................................ .............. 
ชื่อหน่วยปฏิบัติการ (ชื่อเดิม)…………………………….......................................................................................………  
ชื่อหน่วยปฏิบัติการ (ชื่อใหม่)............................................................................................................................... 
     ขอหนังสือรับรองและให้ความเห็นชอบ ฯ ฉบับใหม่  
ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ขอแก้ไข 
ประเภทลำเลียงผู้ป่วย  

     ระดบัปฏบิัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน      ระดบัปฏบิัติการแพทย์ขั้นสงู      ระดับปฏบิัติการแพทย์ขั้นเฉพาะทาง 

ประเภทไม่ลำเลียงผู้ป่วย (สนับสนุนการปฏิบัติการอำนวยการ) 

       รถสนับสนุนการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน        รถสนับสนุนการ รับ - ส่ง สัญญาณดาวเทียม 

       รถบัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

ประเภทไม่ลำเลียงผู้ป่วย (สนับสนุนการปฏิบัติการแพทย์) 

       ประเภทรถจักรยานยนต์ (Motor lance)        รถแพทย์ฉุกเฉิน ( Doctor Car) 

       รถลำเลียงยา, เวชภัณฑ์, เครื่องมือทางการแพทย์, ผู้ปฏิบัติการ, หรืออวัยวะสำคัญ 

 

          ลงชื่อ   ……..................…………………………… 
              (                                            ) 
                                                                           ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ 

  



 
 

แบบประเมิน  
การตรวจรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ประเภทลำเลียงผู้ป่วย ระดับปฏิบัตกิารแพทย์ขั้นพื้นฐาน 

 ด้วยข้าพเจ้า..................................……………………ผู้ตรวจประเมินเลขที่..............................................               
ได้ทำการตรวจประเมิน สภาพของรถและอุปกรณ์ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วย ปฏิบัติการฉุกเฉินของ
หน่วยงาน ชื่อ.................................................................................................ประเภทหน่วยงาน   ภาครัฐ   
 ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลอ่ืนๆ   อ่ืนๆ.............……… 
หมายเลขตัวถัง…………………………………………………………หมายเลขทะเบียน ........................................………………  
ปีที่จดทะเบียน………………………หมวดจังหวัด ................................ ยี่ห้อรถ .................................ส.ี..................... 
พบว่ามีคุณลักษณะรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และอุปกรณ์ประจำรถ ฯ  ดังนี้ 

ที่ รายการ 
มี 

 

หมายเหตุ 

 หมวดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์   

๑ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย มีล้อเข็น มีเข็มขัดนิรภัยรัดผู้ป่วย ไม่น้อยกว่า ๓ จุด และ
สามารถปรับนั่งได้ ล้อรถเข็นหมุนได้รอบ 360 องศาอย่างน้อย ๒ ล้อ มีกลไกสำหรับ
ช่วยเข็นขึ้นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถรองรับน้ำหนักทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า 
150 กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล 
(EN ๑๗๘๙) ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐ G 
ตามมาตรฐาน (EN 1865) หรือมาตรฐานอ่ืนหรือการทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่าพร้อม
แนบเอกสาร หรือตามที่ สพฉ. ประกาศ เพ่ิมเติม มีเบาะรองนอนตลอดตามยาวของ
เตียง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ มีช่องสำหรับเสียบเสาน้ำเกลือ ทั้งด้านซ้าย
และขวา พร้อมเสาน้ำเกลือจำนวน 1 ต้น สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ และยึดติดกับ
โครงเตียงได้อย่างมั่นคง 

      เอกสารรับรอง

ผลิตภัณฑ์จาก

โรงงานผู้ผลิตหรือ

จากบริษัทหรือ

ตัวแทนจัดจำหน่าย 

      คู่มือการใช้

งาน 

๒ มีระบบป้องกันการกระดกของเตียงเมื่อผู้ป่วยนั่งบริเวณปลายเตียง ส่วนท้ายเตียง
จะต้องมีความม่ันคงไม่กระดกล้ม 

  

๓ มีกลไกในการพับขาเตียงให้พับไปกับฐานเตียงโดยแยกบังคับให้ขาเตียงพับขึ้นทีละ
ขา และเมื ่อดึงเตียงลงจากรถล้อคู ่หลังและคู่หน้าจะกางออกเองโดยอัตโนมัติ 
(Automatic Loading Stretcher) มีราวป้องกันผู้ป่วยตกเตียงทั้งสองข้าง สามารถ
พับเก็บไปด้านล่างได้ 

  

๔ มีกลไกในการยึดตรึงผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดไปด้านหน้าหรือด้านหลัง
ระหว่างการเคลื่อนย้าย โดยอาจเป็นเข็มขัดนิรภัยรัดผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๓ จุด หรือ
กลไกอ่ืนเพ่ิมเติม 

  

       

BLS 



ที่ รายการ 
มี 

 

หมายเหตุ 

๕ ฐานเตียง มีกลไกในการยึดตรึงระหว่างฐานเตียงและเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เตียงหลุดออกจากฐานเตียงขณะเคลื่อนย้าย ผ่านการรับรองมาตรฐาน
การทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐ G ตามมาตรฐาน (EN 1865) หรือ
ตามท่ี สพฉ. ประกาศ เพ่ิมเติม 

  

๖ ฐานเตียงสำหรับติดตั้งบนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีความม่ันคงปลอดภัย โดย
ฐานเตียงได้รับการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน (EN ๑๗๘๙) หรือ (EN 
1865) หรือตามท่ี สพฉ. ประกาศ เพ่ิมเติม 

  

๗ มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ (Head Immobilizer) 
สามารถใช้ล็อคศีรษะผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลังได้อย่างมั่นคง โดยมี
กลไกสำหรับประคองศีรษะผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บและมีฐานรองสำหรับยึดติดกับแผ่น
กระดานรองหลัง ได้รับการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน (EN ๑๗๘๙) หรือ 
(EN 1865) หรือตามท่ี สพฉ. ประกาศ เพ่ิมเติม 

       สำเนา

ใบรับรองมาตรฐาน

อุตสาหกรรม 

(มอก.) 

๘ มีอุปกรณ์ในการยึดตรึงแขนขาในกรณีผู้ป่วยมีแขนขาผิดรูป ไม่น้อยกว่า ๓ ขนาด   

๙ มีเฝือกคอชนิดแข็ง (Hard Collar) ไม่น้อยกว่า 3 ขนาด   

๑๐ มีเฝือกดาม แขน ขา     

๑๑ มีแหล่งกำเนิดออกซิเจน พร้อมระบบจ่ายก๊าซ ชุด Regulator (ชุดลดแรงดัน) ที่ใช้งานได้ดี/
ปลอดเชื้อ   
 ๑๑.๑. มีกลไกยึดตรึง ไม่ให้หลุดออกจากจุดยึดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 
 ๑๑.๒. มีกลไกในการปรับอัตราการไหลของออกซิเจน สามารถปรับอัตราการ
ไหล 0 - 15 ลิตร/นาที หรือมีกลไกที่สามารถให้ออกซิเจนกับผู้ป่วยได้เพียงพอกับ
ความต้องการ 

  

๑๒ มีแหล่งกำเนิดออกซิเจนแบบพกพาน้ำหนักรวมไม่เกิน 5 กิโลกรัมสำหรับ
เคลื่อนย้ายได้สะดวกพร้อมกระเป๋าหิ้วพร้อมชุดยึดบนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่
ได้มาตรฐาน (EN 1789) หรือตามท่ี สพฉ. ประกาศ เพ่ิมเติม 

       สำเนา 

ใบรับรองมาตรฐาน

อุตสาหกรรม 

(มอก.) 

๑๓ มีอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวัดและติดตามสัญญาณชีพซึ่งได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย ชีพจร 
ความดันโลหิต และความอิ ่มตัวของออกซิเจนในฮีโมโกลบินจากชีพจร (Pulse 
Oximetry) 

  

๑๔ มีกระเป๋าปฐมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พ้ืนฐาน ได้แก่ ถุงมือปราศจากเชื้อ สำลี ไม้พัน
สำลี ผ้าก๊อซชนิดบางและหนา Elastic Bandage ขนาด ๔ และ ๖ นิ้ว พลาสเตอร์
เหนียว กรรไกร แอลกอฮอล์ น้ำเกลือสำหรับล้างแผล อุปกรณ์ล้างตา 

  



ที่ รายการ 
มี 

 

หมายเหตุ 

๑๕ มีอุปกรณ์สำหรับดูดเสมหะ และมีกลไกการยึดตรึงอุปกรณ์ดูดเสมหะ ไม่มี
ส่วนประกอบที่อาจจะแตกได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

  

๑๖ มีชุดสำหรับหนีบสายสะดือ   

๑๗ มีเครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด   

๑๘ อาจมีเครื ่องฟื ้นคืนคลื ่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External 
Defibrillator) และมีกลไกในการยึดตรึงเครื่องดังกล่าวประจำยานพาหนะ/สามารถ
เคลื่อนย้ายไปใช้นอกยานพาหนะได้ 

  

๑๙ มีอุปกรณ์และกระเป๋าสำหรับเก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐาน BLS, PHTLS     

๒๐ มีอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเปิดทางเดินหายใจและช่วยเหลือการหายใจเบื้องต้น เช่น 
Pocket Mask Oro Pharyngeal Airway 

  

๒๑ มี Self Inflating Bag สำหรับช่วยหายใจ ผู้ใหญ่ เด็ก และเด็กแรกเกิด   

๒๒ มีเก้าอ้ีพร้อมล้อเข็น สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นลงบันได (Stair chair)   

 หมวดเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินของรถบริการการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

  

๑ ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบ แสงแดง - น้ำเงิน โดยไฟสัญญาณวับวาบแสงแดงจะต้อง
อยู่ฝั่งขวาเหนือศีรษะของผู้ขับขี่แสงน้ำเงินอยู่ฝั่งซ้ายเหนือศีรษะของผู้ขับขี่ และ
เสียงสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยการติดตั้งดังกล่าวต้องดำเนินการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้องตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขอ
อนุญาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

๒ มีสัญลักษณ์หน่วยงานสังกัดขนาดชัดเจน ชื่อหน่วยงานสังกัดมีขนาดความสูงไม่น้อย
กว่า ๑๐ เซนติเมตร 

  

๓ มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมลำโพง ใช้กับไฟกระแสตรง 12 
โวลต ์พร้อมใช้งาน 

  

๔ มีชุดอุปกรณ์ที่มีกลไกในการแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดัน 12 โวลต์ เป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดัน 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ วัตต์ (เป็นแบบ Pure Sine Wave) พร้อมปลั๊กไฟฟ้า 220 โวลต์ จำนวน
ไม่น้อยกว่า 2 จุดและมีปลั๊กไฟฟ้าแบบที่ USB อย่างน้อย 1 จุด และมีชุดสายพ่วง
ต่อแบบม้วนสำหรับใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 

  

๕ มีสวิทซ์ตัดไฟฟ้า (Circuit Breaker) สำหรับห้องปฏิบัติการซ่ึงติดตัง้อยู่ในห้องคนขับ   



ที่ รายการ 
มี 

 

หมายเหตุ 

๖ มีเครื่องวิทยุคมนาคม กรณียื่นขอรับรองครั้งแรกให้ดำเนินการตามระเบียบสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามการอนุญาตของ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเส ียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด  ในกรณีต่ออายุรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินต้องมี
หนังสืออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

      ใบอนุญาตให้

ใช้เครื่องวิทยุ

คมนาคม 

 

๗ อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์  
- กรวยยาง  - กระบองไฟกระพริบ 
- ไฟฉายส่องสว่าง - เทปจราจร  
- เสื้อสะท้อนแสง - นกหวีด 

  

๘ มีกล้องบันทึกภาพภายในรถและการจราจร สามารถบันทึกภาพได้ตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติภารกิจและสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมรถพยาบาลได้ 

  

๙ มีระบบติดตามและระบุตำแหน่งรถยนต์ ที่สามารถเชื่อมกับระบบที่ สพฉ. กำหนด
(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ หรือกรมขนส่งทางบก) 

  

๑๐ มีเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว มีมาตรฐาน มอก. สามารถดับเพลิงได้ ตาม Class A B C ได้
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหยชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ 
ปอนด์พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด 

        สำเนา

ใบรับรองมาตรฐาน

อุตสาหกรรม 

(มอก.) 

๑๑ มีอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
ได้แก่ ถุงมือ Mask ถุงขยะติดเชื้อ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบู๊ต น้ำยาทำความสะอาดพ้ืนผิว
ภายในรถ น้ำยาล้างมือแบบแห้ง 

  

 หมวดส่วนประกอบด้านรถหรือยานพาหะน (ด้านโครงสร้างความปลอดภัย)   

๑ เป็นรถหรือพาหนะสำหรับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามประกาศสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ท ี ่ม ีม ิต ิขนาดและอุปกรณ์ ส ่วนควบเป ็นไปตามกฎหมายว ่าด ้วย
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ตัวถังสีขาวและมีแถบสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ 
Sulphur Yellow รหัสสี RAL 1016 เป็นหลัก (แถบสีเหลืองอาจเป็นสติกเกอร์หรือ
สีทารถ) คาดรอบรถหรือพาหนะ มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร 

  

๒ ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย เมื่อวัดการผ่านของแสงแล้วต้องผ่านทั้งกระจกและฟิล์มกรองแสงที่มีแสง
ผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  

๓ ห้องคนขับมีผนังกั้นแยกออกจากช่วงหลังซึ่งจัดเป็นห้องปฏิบัติการ มีวัสดุกั ้นแบ่ง
และมีกลไกในการสื่อสารถึงกันได้ โดยห้องคนขับและห้องปฏิบัติการ ชุดผนังต้อง

       เอกสาร

รับรองผลิตภัณฑ์



ที่ รายการ 
มี 

 

หมายเหตุ 

ออกแบบให้มีความแข็งแรง ปลอดภัยกับผู้โดยสารและผู้ขับเมื่อเกิดการชน (เช่น 
UN-ECE R66 หรือตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการชน หรือการทดสอบอ่ืน
ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า หรือตามท่ี สพฉ. กำหนดเพ่ิมเติม) พร้อมเอกสารยืนยัน 

จากโรงงานผู้ผลิต

หรือจาก บริษัท 

หรือตัวแทนจัด

จำหน่าย 

      คู่มือการใช้

งาน 

๔ มีระบบปรับอากาศ มีคุณสมบัติดังนี้  
 4.1 ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีสวิทซ์ปิด – 
เปิด อยู่ในชุดควบคุมเดียวกันที่แผงทั้งหมด โดยที่ติดตั้งด้านบนของห้องปฏิบัติการ
รอยต่อจะต้องเชื่อมด้วยวัสดุถาวรกันน้ำอย่างดี โดยฝาครอบด้านนอกตัวรถและใน
ตัวรถที่สามารถกันน้ำอย่างดี 

 4.2 ในห้องคนขับและห้องปฏิบัติการ ติดตั ้งระบบปรับอากาศตาม
มาตรฐาน ผู้ผลิตและติดตั้งระบบกรองอากาศฆ่าเชื้อโรค (มีระบบเครื่องปรับอากาศที่
มีการติดตั้ง Filter หรือ ระบบที่ฆ่าเชื้อและกรองฝุ่นละอองได้) โดยอาจแยกระบบ
ปรับอากาศของห้องคนขับออกจากห้องปฏิบัติการได้ และติดตั้งพัดลมไฟฟ้าหรือ
เครื่องระบายอากาศในห้องปฏิบัติการ 

 4.3 ในกรณีที่รถมีระบบปรับอากาศเดียวไม่สามารถแยกระบบปรับอากาศ
ของห้องคนขับออกจากห้องปฏิบัติการ จะต้องมีกลไกในการป้องกันมิให้อากาศใน
ห้องปฏิบัติการกลับเข้าไปสู่ห้องคนขับได้ 

  

๕ ในห้องคนขับมีวิทยุพร้อมชุดแสดงภาพจากกล้องส่องหลังและแผนที่ดาวเทียมเพ่ือ
ช่วยในการหาเส้นทางมีวิทยุพร้อมลำโพง และมีสัญญาณแจ้งเตือนการคาดเข็มขัด
นิรภัยทุกที่นั่ง (กรณีสัญญาณแจ้งเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยมีไม่ครบ ให้ตรวจเฉพาะ

เบาะนั่งคู่หน้าเท่านั้น) 

  

๖ ห้องคนขับมีประตู ปิด - เปิด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาที่มีกุญแจล็อค   

๗ ห้องปฏิบัติการ 
 7.1 มีกลไกในการเข้าถึงส่วนของห้องปฏิบัติการ โดยมีระบบล็อคป้องกัน
การเหวี่ยงของประตูเม่ือเปิดใช้งาน  

  

  7.2 มีขนาดความสูงที่เหมาะสมในการปฏิบัติการช่วยชีวิต วัดจากพื้นเตียง
ของผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการถึงด้านบนสุดของห้องปฏิบัติการ โดยมีความสูงไม่น้อย
กว่า 900 มิลลิเมตร หรือมีความสูงที่เพียงพอที่สามารถปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่าง
สะดวก หรือมีเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย (Auto CPR) 

  



ที่ รายการ 
มี 

 

หมายเหตุ 

๘ มีแผ่นบังแสงแดดกระจกด้านหน้าซ้าย - ขวา ข้างละ 1 อัน   

๙ มีชั้นสำหรับเก็บเอกสารทางการแพทย์ เป็นแบบล็อคได้มีฝาปิดที่แน่นหนา   

๑๐ มีเครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ (Battery Charger)   

๑๑ มีชุดแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรง ๑๒ โวลต์ เป็นกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ ์ 
เพ่ือใช้กับเครื่องมือแพทย์ 

  

๑๒ มีชุดควบคุมระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้าแสงสว่าง (Cut Out) ของห้องปฏิบัติการ อยู่ในห้อง
คนขับ    

  

๑๓ ในห้องคนขับและห้องปฏิบัติการ ติดตั้งระบบปรบัอากาศ แยกควบคุมแอร์ทั้งสองห้อง 
สามารถปรับทิศทาง – ระดับความเย็นได้ 

  

๑๔ ส่วนที่ใช้เพ่ือการบำบัดรักษาที่อยู่ด้านหลังของส่วนผู้ขับขี่จัดเป็นห้องปฏิบัติการให้มี
พ้ืนที่เพียงพอสำหรับการจัดวางเตียงพร้อมผู้ป่วยฉุกเฉินในลักษณะนอนราบ มีประตู
ปิดด้านท้าย ปิดล็อคสนิทเมื่อมีการลำเลียงหรือขนย้ายผู้ป่วย และต้องมีพ้ืนที่สำหรับ
ผู้ปฏิบัติการในการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเพียงพอ 

  

๑๕ ผนังและฝ้าเพดานภายในห้องปฏิบัติการทำด้วยวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายในกรณี
อุบัติเหตุและไม่ปลดปล่อยควันพิษในกรณีท่ีเกิดไฟไหม้ มีไฟให้แสงสว่าง เป็นไฟ 
LED แบบสำหรับใช้ทางการแพทย์ ติดตั้งตามตำแหน่งที่เหมาะสมจำนวน 4 ชุด 
แยกสวิทซ์ปิด – เปิดแต่ละชุดให้มีความสว่างเพียงพอ    

  

๑๖ พ้ืนผิวพาหนะภายในส่วนห้องปฏิบัติการมีพ้ืนผิวเรียบไม่ลื่น ทนต่อสารเคมีเพ่ือทำ
ความสะอาด 

  

๑๗ ในห้องปฏิบัติการฝั่งประตูด้านข้างสามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๒ ที่นั่ง และมีกลไก
ในการปรับเบาะเพ่ือให้มี Clearance ช่องทางเดินไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร มีชุด
เก้าอ้ีนั่งเดี่ยว 2 ที่นั่ง ปรับเอนนอนได้ ติดตั้งบนฐานเก้าอ้ียึดล็อคกับพ้ืนรถตาม
มาตรฐานการรองรับการกระแทก 10 G (พร้อมแนบเอกสารรับรอง) หรือการ
ทดสอบอ่ืนที่ได้มาตรฐานเทียบเท่า พร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบดึงรั้งสี่จุดปลดล็อคเดียว
ติดตั้งกับเก้าอ้ีทุกตัวยึดติดกับโครงสร้างรถอย่างมั่นคงตามมาตรฐาน UN-ECE R 
14, UN-ECE R16 หรือตามที่ สพฉ. ประกาศ เพ่ิมเติม 

       เอกสาร

รับรองผลิตภัณฑ์

จากโรงงานผู้ผลิต

หรือจาก บริษัท 

หรือตัวแทนจัด

จำหน่าย 

      ค ู ่ม ือการใช้

งาน 

๑๘ ภายในห้องปฏิบัติการส่วนท้ายสุดด้านบนติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดปรับได้ มี
สวิทช์ควบคุมชนิด 2 ทาง สามารถควบคุมการเปิด – ปิด ได้ จากห้องคนขับและ
ส่วนท้ายของห้องปฏิบัติการ 

  



ที่ รายการ 
มี 

 

หมายเหตุ 

๑๙ มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อ่ืนที่จำเป็นอย่างเปน็สัดสว่น เป็นระเบยีบ 
และมีความปลอดภัยจากการหลุดร่วงปลิวออกจากที่จัดเก็บในกรณีท่ีมีการชนหรือ
กระแทกหรือพลิกคว่ำของรถ 

  

๒๐ มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยมีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ไม่ต่ำกว่าประเภท ๕ (แบบประกัน 2 บวก แบบประกัน 3 บวก) 

      สำเนาเอกสาร

ประกันภัยรถยนต์ 

ความเห็นของผู้ประเมิน 
ผลการตรวจประเมินรถและอุปกรณ์ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของรถคันดังกล่าว  
 เป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ที่กำหนด เห็นควรรับรอง 
 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ท่ีกำหนด เห็นควรไม่รับรอง 
 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการที่กำกับดูแลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับจังหวัด พิจารณาเสนอความเห็นให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้การรับรองเพ่ือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ (ให้
แนบเอกสารแจ้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพ่ือพิจารณารับรองฯ ต่อไป) 

 
 

             ...............................................  ผู้ตรวจประเมิน 
     (.........................................) 

                      วันที่..................../ เดือน.................../ พ.ศ..............  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  แบบประเมิน  
การตรวจรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรถบริการการแพทย์

ฉุกเฉินประเภทลำเลียงผูป้่วย ระดับปฏิบตัิการแพทย์ขั้นสูงและขั้นเฉพาะทาง 

ด้วยข้าพเจ้า..................................……………………… ผู้ตรวจประเมินเลขที่.................................... ..........              
ได้ทำการตรวจประเมิน สภาพของรถและอุปกรณ์ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วย ปฏิบัติการฉุกเฉินของ
หน่วยงาน ชื่อ................................. ......................... .......................................ประเภทหน่วยงาน   ภาครัฐ   
 ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลอื่นๆ   อ ื ่นๆ. . . . . . . . . . . . .……… 
หมายเลขตัวถัง…………………………………………………………หมายเลขทะเบียน ............................ ............………………  
ปีที่จดทะเบียน………………………หมวดจังหวัด ................................ ยี่ห้อรถ .................................สี......................  
พบว่ามีคุณลักษณะรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และอุปกรณ์ประจำรถ ฯ  ดังนี้ 

ที่ รายการ 
มี 

 

หมายเหตุ 

 

 หมวดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์   

๑ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย มีล้อเข็น มีเข็มขัดนิรภัยรัดผู้ป่วย ไม่น้อยกว่า ๓ จุด และ
สามารถปรับนั่งได้ ล้อรถเข็นหมุนได้รอบ 360 องศาอย่างน้อย ๒ ล้อ มีกลไก
สำหรับช่วยเข็นขึ้นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถรองรับน้ำหนักทั้งหมดได้ไม่
น้อยกว่า 150 กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสากล (EN ๑๗๘๙) ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ G ตามมาตรฐาน (EN 1865) หรือมาตรฐานอ่ืนหรือการทดสอบ
อ่ืนที่เทียบเท่าพร้อมแนบเอกสาร หรือตามที่ สพฉ. ประกาศ เพ่ิมเติม  มีเบาะรอง
นอนตลอดตามยาวของเตียง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ มีช่องสำหรับ
เสียบเสาน้ำเกลือ ทั้งด้านซ้ายและขวา พร้อมเสาน้ำเกลือจำนวน 1 ต้น สามารถ
ปรับระดับสูงต่ำได้ และยึดติดกับโครงเตียงได้อย่างมั่นคง 

      เอกสารรับรอง

ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน

ผู้ผลิตหรือจาก บริษัท 

หรือตัวแทนจัด

จำหน่าย 

     คู่มือการใช้งาน 

๒ มีระบบป้องกันการกระดกของเตียงเมื่อผู้ป่วยนั่งบริเวณปลายเตียง ส่วนท้าย
เตียงจะต้องมีความม่ันคงไม่กระดกล้ม 

  

๓ มีกลไกในการพับขาเตียงให้พับไปกับฐานเตียงโดยแยกบังคับให้ขาเตียงพับขึ้นที
ละขา และเมื่อดึงเตียงลงจากรถล้อคู่หลังและคู่หน้าจะกางออกเองโดยอัตโนมัติ 
(Automatic Loading Stretcher) มีราวป้องกันผู้ป่วยตกเตียงทั้งสองข้าง 
สามารถพับเก็บไปด้านล่างได้ 

  

ALS 



๔ มีกลไกในการยึดตรึงผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการเลื่อนหลุดไปด้านหน้าหรือด้านหลัง
ระหว่างการเคลื่อนย้าย โดยอาจเป็นเข็มขัดนิรภัยรัดผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๓ จุด หรือ
กลไกอ่ืนเพ่ิมเติม 

  

๕ ฐานเตียง มีกลไกในการยึดตรึงระหว่างฐานเตียงและเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อ
ป้องกันไมใ่ห้เตียงหลุดออกจากฐานเตียงขณะเคลื่อนย้าย ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

การทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐ G ตามมาตรฐาน (EN 1865) หรือ 

ตามท่ี สพฉ. ประกาศ เพ่ิมเติม 

  

๖ ฐานเตียงสำหรับติดตั้งบนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีความม่ันคงปลอดภัย 
โดยฐานเตียงได้รับการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน (EN ๑๗๘๙) หรือ 
(EN 1865) หรือตามท่ี สพฉ. ประกาศ เพ่ิมเติม 

  

๗ มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ (Head Immobilizer) 
สามารถใช้ล็อคศีรษะผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลังได้อย่างมั่นคง โดยมี
กลไกสำหรับประคองศีรษะผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บและมีฐานรองสำหรับยึดติดกับแผ่น
กระดานรองหลัง ได้รับการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน (EN ๑๗๘๙)  
หรือ (EN 1865) หรือตามที่ สพฉ. ประกาศ เพ่ิมเติม 

      สำเนาใบรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) 

๘ มีอุปกรณ์ในการยึดตรึงแขนขาในกรณีผู้ป่วยมีแขนขาผิดรูป ไม่น้อยกว่า ๓ ขนาด   

๙ มีเฝือกคอชนิดแข็ง (Hard Collar) ไม่น้อยกว่า 3 ขนาด   

๑๐ มีเฝือกดาม แขน ขา     

๑๑ มีแหล่งกำเนิดออกซิเจน พร้อมระบบจ่ายก๊าซ ชุด Regulator (ชุดลดแรงดัน) ที่ใช้
งานได้ดี/ปลอดเชื้อ 
 ๑1.๑ มีกลไกยึดตรึง ไม่ให้หลุดออกจากจุดยึดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 
 ๑1.๒ มีกลไกในการปรับอัตราการไหลของออกซิเจน สามารถปรับอัตรา
การไหล 0 - 15 ลิตร/นาที หรือมีกลไกที ่สามารถให้ออกซิเจนกับผู ้ป่วยได้
เพียงพอกับความต้องการ 

  

๑๒ มีแหล่งกำเนิดออกซิเจนแบบพกพาน้ำหนักรวมไม่เกิน 5 กิโลกรัมสำหรับ
เคลื่อนย้ายได้สะดวกพร้อมกระเป๋าหิ้วพร้อมชุดยึดบนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ที่ได้มาตรฐาน (EN 1789) หรือตามท่ี สพฉ. ประกาศ เพ่ิมเติม  

      สำเนาใบรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) 

๑๓ มีอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวัดและติดตามสัญญาณชีพซึ่งได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย  
ชีพจรความดันโลหิต อัตราการหายใจ และความอ่ิมตัวของออกซิเจนในฮีโมโกลบิน
จากชีพจร (Pulse Oximetry) หรืออ่ืน ๆที่จำเป็นต่อผู้ป่วย 

  

๑๔ มีกระเป๋าปฐมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน ได้แก่ ถุงมือปราศจากเชื้อ สำลี  
ไม้พันสำลี ผ้าก๊อซชนิดบางและหนา Elastic Bandage ขนาด ๔ และ ๖ นิ้ว  
พลาสเตอร์เหนียว กรรไกร แอลกอฮอล์ น้ำเกลือสำหรับล้างแผล อุปกรณ์ล้างตา 

  

         



๑๕ มีอุปกรณ์สำหรับดูดเสมหะ และมีกลไกการยึดตรึงอุปกรณ์ดูดเสมหะ ไม่มี
ส่วนประกอบที่อาจจะแตกได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

  

๑๖ มีอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการช่วยเหลือการคลอดฉุกเฉิน   

๑๗ มีเครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด   

๑๘ มีเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า  (Defibrillator หรือ Automated External 
Defibrillator) และมีกลไกในการยึดตรึงเครื่องดังกล่าวประจำยานพาหนะ /สามารถ
เคลื่อนย้ายไปใช้นอกยานพาหนะได้ 

  

๑๙ มีอุปกรณ์และกระเป๋าสำหรับเก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ACLS  ATLS หรือ 
PHTLS   

  

๒๐ มีอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเปิดทางเดินหายใจและช่วยเหลือการหายใจเบื้ องต้นและ
ขั ้นสูง เช่น Pocket Mask, Oro Pharyngeal Airway, Endotracheal Tube, 
Supraglottic Airway With Gastric Access เป็นต้น 

  

๒๑ มี Self Inflating Bag สำหรับช่วยหายใจ ผู้ใหญ่ เด็ก และเด็กแรกเกิด   

๒๒ มี Portable Respirator ซึ่งมีความสามารถในการช่วยหายใจในเด็กและผู้ใหญ่
สามารถทำ Low Flow Ventilation และสามารถทำ PEEP (Positive End 
Expiration Pressure) 

  

๒๓ ยาและเวชภัณฑ์ ตามรายละเอียดที่กำหนด และมีคุณภาพสำหรับใช้กับผู้ป่วย 
จำนวน/ปริมาณตามความจำเป็นอย่างน้อยเท่ากับมาตรฐาน ACLS  ATLS  PHTLS 

  

๒๔ มีเก้าอ้ีพร้อมล้อเข็น สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นลงบันได (Stair chair)   

 หมวดเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินของรถบริการการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

  

๑ ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบ แสงแดง - น้ำเงิน โดยไฟสัญญาณวับวาบแสงแดง
จะต้องอยู่ฝั่งขวาเหนือศีรษะของผู้ขับขี่แสงน้ำเงินอยู่ฝั่งซ้ายเหนือศีรษะของผู้ขับ
ขี่ และเสียงสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยการติดตั้งดังกล่าวต้องดำเนินการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้องตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื ่อง กำหนด
หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

๒ มีสัญลักษณ์หน่วยงานสังกัดขนาดชัดเจน ชื่อหน่วยงานสังกัดมีขนาดความสูงไม่
น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร 

  

๓ มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมลำโพง ใช้กับไฟกระแสตรง 
12 โวลต ์พร้อมใช้งาน 

  

๔ มีชุดอุปกรณ์ที่มีกลไกในการแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดัน 12 โวลต์ 
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดัน 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ขนาดไม่น้อย
กว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ (เป็นแบบ Pure Sine Wave) พร้อมปลั๊กไฟฟ้า 220 โวลต์ 

  



จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุดและมีปลั๊กไฟฟ้าแบบที ่USB อย่างน้อย 1 จุด และมีชุด
สายพ่วงต่อแบบม้วนสำหรับใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 

๕ มีสวิทซ์ตัดไฟฟ้า (Circuit Breaker) สำหรับห้องปฏิบัติการซึ่งติดตั้งอยู่ในห้อง
คนขับ 

  

๖ มีเครื่องวิทยุคมนาคม กรณียื่นขอรับรองครั้งแรกให้ดำเนินการตามระเบียบสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามการอนุญาตของ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด ในกรณีต่ออายุรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินต้องมี 
หนังสืออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

      ใบอนุญาตจด

ทะเบียน 

 

๗ อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์  
- กรวยยาง - กระบองไฟกระพริบ 
- ไฟฉายส่องสว่าง - เทปจราจร  
- เสื้อสะท้อนแสง - นกหวีด 

  

๘ มีกล้องบันทึกภาพภายในรถและการจราจร  สามารถบันทึกภาพได้ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติภารกิจและสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมรถพยาบาลได้ 

  

๙ มีระบบติดตามและระบุตำแหน่งรถยนต์ ที ่สามารถเชื ่อมกับระบบที่ สพฉ. 
กำหนด (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ หรือกรมขนส่งทางบก) 

  

๑๐ มีเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว มีมาตรฐาน มอก. สามารถดับเพลิงได้ ตาม Class A B C 
ได้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหยชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่น้อย
กว่า ๕ ปอนด์พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด 

      สำเนาใบรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) 

๑๑ มีอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการติดเช ื ้อที ่ เพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที ่ที่
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ถุงมือ Mask ถุงขยะติดเชื้อ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบู๊ต น้ำยาทำความ
สะอาดพ้ืนผิวภายในรถ น้ำยาล้างมือแบบแห้ง 

  

 หมวดส่วนประกอบด้านรถหรือยานพาหนะ (ด้านโครงสร้างความปลอดภัย)   

๑ เป็นรถหรือพาหนะสำหรับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามประกาศสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ที่มีมิติขนาดและอุปกรณ์ ส่วนควบเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ตัวถังสีขาวและมีแถบสีเหลืองฉุกเฉิน
การแพทย์ Sulphur Yellow รหัสสี RAL 1016 เป็นหลัก (แถบสีเหลืองอาจเป็น
สติกเกอร์หรือสีทารถ) คาดรอบรถหรือพาหนะ มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ 
เซนติเมตร 

       สำเนาคู่มือจด
ทะเบียนรถ  
     กรมธรรม์
ประกันภัย  
     ภาพถ่าย 
 

๒ ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย เมื่อวัดการผ่านของแสงแล้วต้องผ่านทั้งกระจกและฟิล์มกรองแสงที่มีแสง
ผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  



๓ ห้องคนขับมีผนังกั้นแยกออกจากช่วงหลังซึ่งจัดเป็นห้องปฏิบัติการ มีวัสดุกั้นแบ่ง
และมีกลไกในการสื่อสารถึงกันได้ โดยห้องคนขับและห้องปฏิบัติการ ชุดผนังต้อง
ออกแบบให้มีความแข็งแรง ปลอดภัยกับผู้โดยสารและผู้ขับเมื่อเกิดการชน (เช่น 
UN-ECE R66 หรือตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชน หรือการทดสอบ
อ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า หรือตามท่ี สพฉ. กำหนดเพ่ิมเติม) พร้อมเอกสารยืนยัน 

      เอกสารรับรอง
ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน
ผู้ผลิตหรือจาก บริษัท 
หรือตัวแทนจัด
จำหน่าย 
     คู่มือการใชง้าน 

๔ มีระบบปรับอากาศ มีคุณสมบัติดังนี้  
 4.1 ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีสวิทซ์ปิด – 
เป ิด อย ู ่ ในช ุดควบคุมเด ียวก ันท ี ่แผงท ั ้ งหมด  โดยที่ต ิดต ั ้งด ้านบนของ
ห้องปฏิบัติการรอยต่อจะต้องเชื่อมด้วยวัสดุถาวรกันน้ำอย่างดีโดยฝาครอบ 
ด้านนอกตัวรถและในตัวรถที่สามารถกันน้ำอย่างดี  

  

 

 4.2 ในห้องคนขับและห้องปฏิบัติการ ติดตั้งระบบปรับอากาศตาม
มาตรฐาน ผู้ผลิตและติดตั้งระบบกรองอากาศฆ่าเชื้อโรค (มีระบบเครื่องปรับอากาศ
ที่มีการติดตั้ง Filter หรือ ระบบที่ฆ่าเชื้อและกรองฝุ่นละอองได้) โดยอาจแยก
ระบบปรับอากาศของห้องคนขับออกจากห้องปฏิบัติการได้ และติดตั้งพัดลม
ไฟฟ้าหรือเครื่องระบายอากาศในห้องปฏิบัติการ 
 4.3 ในกรณีที่รถมีระบบปรับอากาศเดียวไม่สามารถแยกระบบปรับ
อากาศของห้องคนขับออกจากห้องปฏิบัติการ จะต้องมีกลไกในการป้องกันมิให้
อากาศในห้องปฏิบัติการกลับเข้าไปสู่ห้องคนขับได้ 

  

๕ ในห้องคนขับมีวิทยุพร้อมชุดแสดงภาพจากกล้องส่องหลังและแผนที่ดาวเทียม
เพื่อช่วยในการหาเส้นทางมีวิทยุพร้อมลำโพง และมีสัญญาณแจ้งเตือนการคาด
เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง (กรณีสัญญาณแจ้งเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยมีไม่ครบ ให้ตรวจ

เฉพาะเบาะนั่งคู่หน้าเท่านั้น) 

  

๖ ห้องคนขับมีประตู ปิด - เปิด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาที่มีกุญแจล็อค   

๗ ห้องปฏิบัติการ 
 7.1 มีกลไกในการเข้าถึงส่วนของห้องปฏิบัติการ โดยมีระบบล็อค
ป้องกันการเหวี่ยงของประตูเม่ือเปิดใช้งาน  
 7.2 มีขนาดความสูงที่เหมาะสมในการปฏิบัติการช่วยชีวิต วัดจากพ้ืน
เตียงของผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการถึงด้านบนสุดของห้องปฏิบัติการ โดยมีความสูง
ไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร หรือมีความสูงที่เพียงพอที่สามารถปฏิบัติการฉุกเฉิน
ได้อย่างสะดวก หรือมีเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (Auto 
CPR) 

  

๘ มีแผ่นบังแสงแดดกระจกด้านหน้าซ้าย - ขวา ข้างละ 1 อัน   

๙ มีชั้นสำหรับเก็บเอกสารทางการแพทย์ เป็นแบบล็อคได้มีฝาปิดที่แน่นหนา   

๑๐ มีเครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ (Battery Charger)    



๑๑ มีชุดแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรง ๑๒ โวลต์ เป็นกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ 
เฮิรตซ์ เพ่ือใช้กับเครื่องมือแพทย์ 

  

๑๒ ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้าแสงสว่าง (Cut Out) ของห้องปฏิบัติการ อยู่ใน
ห้องคนขับ    

  

๑๓ ในห้องคนขับและห้องปฏิบัติการ ติดตั้งระบบปรับอากาศ แยกควบคุมแอร์ทั้งสอง
ห้อง สามารถปรับทิศทาง – ระดับความเย็นได้ 

  

๑๔ ส่วนที่ใช้เพ่ือการบำบัดรักษาที่อยู่ด้านหลังของส่วนผู้ขับขี่จัดเป็นห้องปฏิบัติการให้
มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดวางเตียงพร้อมผู้ป่วยฉุกเฉินในลักษณะนอนราบ มี
ประตูปิดด้านท้าย ปิดล็อคสนิทเมื่อมีการลำเลียงหรือขนย้ายผู้ป่วย และต้องมี
พื้นที่สำหรับผู้ปฏิบัติการในการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเพียงพอ ดังนี้   
(เฉพาะรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูงและขั้นเฉพาะทาง) 
 

  

 

 14.1 ด้านหัวเตียง จัดให้มีระยะห่างระหว่างขอบเตียงด้านหัว ห่างขอบ 
ผนังกั้นส่วนของคนขับให้เพียงพอกับการปฏิบัติการดูแล ระบบ ทางเดินหายใจ
จากด้านหัวเตียง 

 14.2 ความสูงของส่วนที่ใช้เพื่อการปฏิบัติการฉุกเฉินเพียงพอในการปฏิบัติการ 
เช่น การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 

 14.3 จัดให้มีที่นั่งพร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกท่ีนั่งสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ที ่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างสะดวก 

 14.4 ห้องปฏิบัติการด้านซ้ายมีประตู ปิด – เปิด ด้านหลังมีประตูปิด – 
เปิด ได้สะดวก สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออกจากรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  

 14.5 ห้องปฏิบัติการ มีไฟฟ้าให้แสงสว่างเพียงพอ 

  

๑๕ ผนังและฝ้าเพดานภายในห้องปฏิบัติการทำด้วยวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใน
กรณีอุบัติเหตุและไม่ปลดปล่อยควันพิษในกรณีที่เกิดไฟไหม้ มีไฟให้แสงสว่าง 
เป็นไฟ LED แบบสำหรับใช้ทางการแพทย์ ติดตั้งตามตำแหน่งที่เหมาะสมจำนวน 
4 ชุด แยกสวิทซ์ปิด – เปิดแต่ละชุดให้มีความสว่างเพียงพอ    

  

๑๖ พื้นผิวพาหนะภายในส่วนห้องปฏิบัติการมีพื้นผิวเรียบไม่ลื่น ทนต่อสารเคมีเพื่อทำ
ความสะอาด 

  

๑๗ ในห้องปฏิบัติการฝั่งประตูด้านข้างสามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๒  ที่นั่ง และมี
กลไกในการปรับเบาะเพื ่อให้มี Clearance ช่องทางเดินไม่น้อยกว่า ๒๐ 
เซนติเมตร มีชุดเก้าอ้ีนั่งเดี่ยว 2 ที่นั่ง ปรับเอนนอนได้ ติดตั้งบนฐานเก้าอ้ียึดล็อค
กับพื ้นรถตามมาตรฐานการรองรับการกระแทก 10 G (พร้อมแนบเอกสาร
รับรอง) หรือการทดสอบอื่นที่ได้มาตรฐานเทียบเท่า พร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบดึง
รั้งสี่จุดปลดล็อคเดียวติดตั้งกับเก้าอี้ทุกตัวยึดติดกับโครงสร้างรถอย่างมั่นคงตาม
มาตรฐาน UN-ECE R 14, UN-ECE R16 หรือตามท่ี สพฉ. ประกาศ เพ่ิมเติม 

      เอกสารรับรอง

ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน

ผู้ผลิตหรือจาก บริษัท 

หรือตัวแทนจัด

จำหน่าย 

     คู่มือการใชง้าน 



ความเห็นของผู้ประเมิน 
ผลการตรวจประเมินรถและอุปกรณ์ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของรถคันดังกล่าว  
 เป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ที่กำหนด เห็นควรรับรอง 
 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ท่ีกำหนด เห็นควรไม่รับรอง 
 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการที่กำกับดูแลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับจังหวัด พิจารณาเสนอความเห็นให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้การรับรองเพ่ือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ (ให้
แนบเอกสารแจ้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพ่ือพิจารณารับรองฯ ต่อไป) 
 
 

             ...............................................  ผู้ตรวจประเมิน 
     (.........................................) 

                      วันที่..................../ เดือน.................../ พ.ศ..............  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

๑๘ ภายในห้องปฏิบัติการส่วนท้ายสุดด้านบนติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดปรับได้ มี
สวิทชค์วบคุมชนิด 2 ทาง สามารถควบคุมการเปิด – ปิด ได้ จากห้องคนขับและ
ส่วนท้ายของห้องปฏิบัติการ 

  

๑๙ มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบยีบ 
และมีความปลอดภัยจากการหลุดร่วงปลิวออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่มีการชนหรือ
กระแทกหรือพลิกคว่ำของรถ 

  

๒๐ บนเพดานรถมีที ่แขวนภาชนะใส่น้ำเกลือ/เลือด สามารถแขวนพร้อมกันได้  
เพดานด้านในมีที่แขวนภาชนะใส่น้ำเกลือหรือเลือดแบบกล่องเปิดเมื่อไม่ได้ใช้
งานจะไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดยื่นออกมาจากเพดานเมื่อดึงออกมาใช้งานสามารถ
แขวนภาชนะพร้อมกันได้ 2 ที่ และมีที่รัดภาชนะทั้ง 2 แบบสามารถปรับขนาด
ได้ (สำหรับรถบริการบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางบกระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้น
สูงและระดับเฉพาะทาง) 
 
 

  

๒๑ มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยมีความคุ ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ไม่ต่ำกว่าประเภท ๕ (แบบประกัน 2 บวก แบบประกัน 3 บวก) 

      สำเนาเอกสาร
ประกันภัยรถยนต์ 



 
 

แบบประเมิน 
การตรวจสภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินประเภทไม่ลำเลียงผู้ป่วย  

ประเภทสนับสนุนการปฏบิัติการอำนวยการ (รถสนับสนุนการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน,  
รถสนับสนุนการ รับ – ส่ง สัญญาณดาวเทียม,รถบญัชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน) 

ด้วยข้าพเจ้า..................................……………………… ผู้ตรวจประเมินเลขที่..............................................               
ได้ทำการตรวจประเมิน สภาพของรถและอุปกรณ์ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วย ปฏิบัติการฉุกเฉินของ
หน่วยงาน ชื่อ.................................................................................................ประเภทหน่วยงาน   ภาครัฐ   
 ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลอื่นๆ   อ ื ่นๆ. . . . . . . . . . . . .……… 
หมายเลขตัวถัง…………………………………………………………หมายเลขทะเบียน ............................ ............………………  
ปีที่จดทะเบียน………………………หมวดจังหวัด ................................ ยี่หอ้รถ .................................ส.ี.....................พบวา่
มีคุณลักษณะรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และอุปกรณ์ประจำรถ ฯ  ดังนี้ 

ที่ รายการ 
มี 

 

หมายเหตุ 

 หมวดเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินของรถหรือ

พาหนะจำเป็นต้องมี 

  

๑. ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบ แสงแดง - น้ำเงิน โดยไฟสัญญาณวับวาบแสงแดง

จะต้องอยู่ฝั่งขวาเหนือศีรษะของผู้ขับขี่แสงน้ำเงินอยู่ฝั่งซ้ายเหนือศีรษะของผู้ขับ

ขี่ และเสียงสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยการติดตั้งดังกล่าวต้องดำเนินการขอ

อนุญาตอย่างถูกต้องตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

เรื ่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณไฟวับวาบและเสียง

สัญญาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

๒. มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมลำโพง ใช้กับไฟกระแสตรง 

๑๒ โวลต์ พร้อมใช้งาน 

  

๓. มีชุดอุปกรณ์ที่มีกลไกในการแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดัน ๑๒ โวลต์ 

เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดัน ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์ ขนาดไม่ น้อย

กว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ (เป็นแบบ Pure Sine Wave)  พร้อมปลั๊ก ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ 

จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุดและมีปลั๊กไฟฟ้าแบบที่ USB อย่างน้อย ๑ จุด และมี

ชุดสายพ่วงต่อแบบม้วนสำหรับใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์  

  

๔. มีเครื่องวิทยุคมนาคม ในกรณียื่นขอรับรองครั้งแรกให้ดำเนินการตามระเบียบ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

      ใ บ อ น ุ ญ า ต จ ด

ทะเบียน 

FR 



ที่ รายการ 
มี 

 

หมายเหตุ 

แบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นไปตามการอนุญาต

ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด ในกรณีต่ออายุรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีหนังสือ

อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ  

 

๕. อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์  

- กรวยยาง - กระบองไฟกระพริบ 

- ไฟฉายส่องสว่าง - เสื้อสะท้อนแสง 

- เทปจราจร - นกหวีด 

  

๖. กล้องบันทึกภาพภายในรถและการจราจร สามารถบันทึกภาพได้ตลอดระยะเวลา

ปฏิบัติภารกิจ 

  

๗. มีระบบติดตามและระบุตำแหน่งรถยนต์ที่สามารถเชื่อมกับระบบที่ สพฉ. กำหนด
ได ้
(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ หรือกรมขนส่งทางบก) 

  

๘. มีเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว มีมาตรฐาน มอก. สามารถดับเพลิงได้ ตาม Class A B 

C ได้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหยชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่

น้อยกว่า ๕ ปอนด์พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด 

      สำเนาใบรับรอง

มาตรฐาน

อุตสาหกรรม (มอก.) 

๙. มีอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 

ถุงมือ Mask ถุงขยะติดเชื้อ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบู๊ต น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว

ภายในรถ น้ำยาล้างมือแบบแห้ง 

  

๑๐. มีชุดปฐมพยาบาลและทำแผลเบื้องต้น   

๑๑. มีศักยภาพในการรับส่งสัญญาณหรือเป็นแม่ข่ายในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ

สถานการณ์ภัยพิบัติ ระดับจังหวัด ระดับเขตหรือระดับประเทศได้ 

  

 ส่วนประกอบด้านรถหรือยานพาหนะ (ด้านโครงสร้างความปลอดภัย)   

๑. เป็นรถหรือพาหนะสำหรับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามประกาศสำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ ที่มีมิติขนาดและอุปกรณ์ ส่วนควบเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ ตัวถังสีขาวและมีแถบสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ Sulphur 

  



ที่ รายการ 
มี 

 

หมายเหตุ 

Yellow รหัสสี RAL ๑๐๑๖ เป็นหลัก (แถบสีเหลืองอาจเป็นสติกเกอร์หรือสีทา

รถ) คาดรอบรถหรือพาหนะ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. 

๒. มีสัญลักษณ์หน่วยงานสังกัดขนาดชัดเจน ชื่อหน่วยงานสังกัดมีขนาดความสูงไม่

น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร 

  

๓. ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย เมื่อวัดการผ่านของแสงแล้วต้องผ่านทั้งกระจกและฟิล์มกรองแสงที่มีแสง

ผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

  

๔. ในห้องคนขับมีวิทยุพร้อมชุดแสดงภาพจากกล้องส่องหลังและแผนที่ดาวเทียม

เพื่อช่วยในการหาเส้นทางมีวิทยุพร้อมลำโพง และมีสัญญาณแจ้งเตือนการคาด

เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั ่งมีระบบกล้องบันทึกภาพหน้ารถที่สามารถบันทึกภาพได้

ตลอดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจและสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมรถพยาบาลได้ 

  

ความเห็นของผู้ประเมิน 
ผลการตรวจประเมินรถและอุปกรณ์ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของรถคันดังกล่าว  
 เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนด เห็นควรรับรอง 
 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนด เห็นควรไม่รับรอง 
 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการที่กำกับดูแลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับจังหวัด พิจารณาเสนอความเห็นให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้การรับรองเพ่ือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ (ให้
แนบเอกสารแจ้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพ่ือพิจารณารับรองฯ ต่อไป) 
 
 

             ...............................................  ผู้ตรวจประเมิน 
     (.........................................) 

                            วันที่..................../ เดือน.................../ พ.ศ.............. 

  



 แบบประเมิน 
การตรวจสภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินประเภทสนับสนุนการปฏิบัตกิารแพทย์  

(รถจักรยานยนต์ (Motorlance) 
ด้วยข้าพเจ้า..................................……………………… ผู้ตรวจประเมินเลขที่..............................................               

ได้ทำการตรวจประเมิน สภาพของรถและอุปกรณ์ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วย ปฏิบัติการฉุกเฉินของ
หน่วยงาน ชื่อ................................................................... ..............................ประเภทหน่วยงาน   ภาครัฐ   
 ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลอื่นๆ   อ ื ่นๆ. . . . . . . . . . . . . .……… 
ยี่ห้อ...................................รุ่น ...........................ลักษณะรถ  ..............................หมายเลขทะเบยีน..............................
หมายเลขตัวรถ.............................................. ปีที่จดทะเบียน…………………………… พบว่ามีคุณลักษณะรถบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน และอุปกรณ์ประจำรถ ฯ  ดังนี้ 

ที่ รายการ มี หมายเหตุ 

 เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินของรถหรือพาหนะจำเป็นต้องมี   

๑ มีชุดปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและทำแผลพ้ืนฐาน   

๒ มีสัญลักษณ์ระบุสังกัดหน่วยงานได้อย่างชัดเจน   

๓ ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบ แสงแดง - น้ำเงิน โดยไฟสัญญาณวับวาบแสงแดงจะต้องอยู่ฝั่ง

ขวามือของผู้ขับขี่แสงน้ำเงินอยู่ฝั่งซ้ายมือของผู้ขับขี่ และเสียงสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดย

การติดตั้งดังกล่าวต้องดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามประกาศและข้อกำหนดของ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณไฟวับวาบ

และเสียงสัญญาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

๔ มีเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ที่พร้อมใช้งาน   

 ส่วนประกอบด้านยานรถหรือพาหนะ (ด้านโครงสร้างความปลอดภัย)   

๕ มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากผู้ผลิต   

๖ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒   

๗ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ ซีซี   

ความเห็นของผู้ประเมิน 
ผลการตรวจประเมินรถและอุปกรณ์ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของรถคันดังกล่าว  
 เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนด เห็นควรรับรอง 
 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนด เห็นควรไม่รับรอง 
 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้การรับรองเพื่อ
ประโยชน์ต่อพื้นที่ (ให้แนบเอกสารแจ้งสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อพิจารณารับรองฯ ต่อไป) 

             ...............................................  ผู้ตรวจสภาพ 
     (.........................................) 

                            วันที่..................../ เดือน.................../ พ.ศ.............. 



 
แบบประเมิน 

การตรวจสภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินประเภทสนับสนุนการปฏิบัตกิารแพทย์  
(ประเภทรถยนต์ รถลำเลยีงยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติการหรืออวัยวะสำคัญ) 

 

ด้วยข้าพเจ้า..................................……………………… ผู้ตรวจประเมินเลขที่..............................................               
ได้ทำการตรวจประเมิน สภาพของรถและอุปกรณ์ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วย ปฏิบัติการฉุกเฉินของ
หน่วยงาน ชื่อ.................................................................................................ประเภทหน่วยงาน   ภาครัฐ   
 ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลอื่นๆ   อ ื ่นๆ. . . . . . . . . . . . .……… 
หมายเลขตัวถัง…………………………………………………………หมายเลขทะเบียน ............................ ............………………  
ปีที่จดทะเบียน………………………หมวดจังหวัด ................................ ยี่ห้อรถ .......................... .......สี......................พบวา่
มีคุณลักษณะรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และอุปกรณ์ประจำรถ ฯ  ดังนี้ 

ที่ รายการ มี หมายเหตุ 

 หมวดเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินของรถหรือพาหนะจำเป็น

ตองม ี

  

๑ ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบ แสงแดง-น้ำเงิน โดยไฟสัญญาณวับวาบแสงแดงจะต้องอยู่

ฝั่งขวาเหนือศีรษะของผู้ขับขี่แสงน้ำเงินอยู่ฝั่งซ้ายเหนือศีรษะของผู้ขับขี่ และเสียง

สัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยการติดตั้งดังกล่าวต้องดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้อง

ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้

ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

๒ มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมลำโพง ใช้กับไฟกระแสตรง ๑๒ 

โวลต์ พร้อมใช้งาน 

  

๓ มีชุดอุปกรณ์ที่มีกลไกในการแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดัน ๑๒  โวลต์  

เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดัน ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 

๑,๐๐๐ วัตต์ (เป็นแบบ Pure Sine Wave) พร้อมปลั๊กไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ จำนวนไม่

น้อยกว่า ๒ จุดและมีปลั๊กไฟฟ้าแบบที่ USB อย่างน้อย ๑ จุด และมีชุดสายพ่วงต่อ

แบบม้วนสำหรับใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์  

  

๔ มีเครื่องวิทยุคมนาคมในกรณีขอรับรองครั้งแรกให้ดำเนินการตามระเบียบสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื ่องวิทยุคมนาคมแบบ

สังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นไปตามการอนุญาตของ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติกำหนด ในกรณีต่ออายุรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีหนังสืออนุญาตจาก

      ใบอนุญาตจด

ทะเบียน 

 



ที่ รายการ มี หมายเหตุ 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ  

๕ อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์   
- กรวยยาง   - กระบองไฟกระพริบ 

- ไฟฉายส่องสว่าง  - เทปจราจร  

- เสื้อสะท้อนแสง                   - นกหวีด 

  

๖ มีระบบบันทึกภาพภายในรถและการจราจร สามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ตลอดระยะเวลา

ปฏิบัติการ 

  

๗ มีระบบติดตามและระบุตำแหน่งรถยนต์ที่สามารถเชื่อมกับระบบที่ สพฉ. กำหนดได้

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ หรือกรมขนส่งทางบก) 

  

๘ มีเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว มีมาตรฐาน มอก. สามารถดับเพลิงได้ ตาม Class A B C  

ได้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหยชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่น้อยกว่า 

๕ ปอนด์พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด 

      สำเนา

ใบรับรองมาตรฐาน

อุตสาหกรรม 

(มอก.) 

๙ มีอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 

ได้แก่ ถุงมือ Mask ถุงขยะติดเชื้อ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบู๊ต น้ำยาทำความสะอาด

พ้ืนผิวภายในรถ น้ำยาล้างมือแบบแห้ง 

  

๑๐ มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและทำแผลพ้ืนฐาน   

๑๑ มีอุปกรณ์การแพทย์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้รถยนต์   

 หมวดส่วนประกอบด้านรถหรือยานพาหนะ (ด้านโครงสร้างความปลอดภัย)   

๑ เป็นรถหรือพาหนะสำหรับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามประกาศสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ ที่มีมิติขนาดและอุปกรณ์ ส่วนควบเป็นไปตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.

๒๕๒๒   

  

๒ มีสัญลักษณ์หน่วยงานสังกัดขนาดชัดเจน ชื่อหน่วยงานสังกัดมีขนาดความสูงไม่น้อย

กว่า ๑๐ เซนติเมตร 

  

๓ ในห้องคนขับมีวิทยุพร้อมชุดแสดงภาพจากกล้องส่องหลังและแผนที่ดาวเทียมเพ่ือ

ช่วยในการหาเส้นทางมีวิทยุพร้อมลำโพง และมีสัญญาณแจ้งเตือนการคาดเข็มขัด

  



ที่ รายการ มี หมายเหตุ 

นิรภัยทุกที่นั่งมี (กรณีสัญญาณแจ้งเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยมีไม่ครบ ให้ตรวจเฉพาะ

เบาะนั่งคู่หน้าเท่านั้น) 

๔ มีสัญลักษณ์ระบุสังกัดหน่วยงานที่ให้ชัดเจน   

๕ มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ

และมีความปลอดภัยจากการหลุดร่วง ปลิวออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่มีการชนหรือ

กระแทกหรือพลิกคว่ำของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

  

ความเห็นของผู้ประเมิน 
ผลการตรวจประเมินรถและอุปกรณ์ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของรถคันดังกล่าว  
 เป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ที่กำหนด เห็นควรรับรอง 
 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ท่ีกำหนด เห็นควรไม่รับรอง 
 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการที่กำกับดูแลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับจังหวัด พิจารณาเสนอความเห็นให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้การรับรองเพ่ือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ (ให้
แนบเอกสารแจ้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพ่ือพิจารณารับรองฯ ต่อไป) 
 

             ...............................................  ผู้ตรวจประเมิน 
     (.........................................) 

                      วันที่..................../.................../..............  

  



 
แบบประเมิน 

การตรวจสภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินประเภทสนับสนุนการปฏิบัตกิารแพทย์  
(ประเภทรถแพทย์ฉุกเฉิน ( Doctor Car) 

 

ด้วยข้าพเจ้า..................................……………………… ผู้ตรวจประเมินเลขที่..............................................               
ได้ทำการตรวจประเมิน สภาพของรถและอุปกรณ์ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วย ปฏิบัติการฉุกเฉินของ
หน่วยงาน ชื่อ.................................................................................................ประเภทหน่วยงาน   ภาครัฐ   
 ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลอื่นๆ   อ ื ่นๆ. . . . . . . . . . . . .……… 
หมายเลขตัวถัง…………………………………………………………หมายเลขทะเบียน ............................ ............………………  
ปีที่จดทะเบียน………………………หมวดจังหวัด ................................ ยี่ห้อรถ .................................สี......................  
พบว่ามีคุณลักษณะรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และอุปกรณ์ประจำรถ ฯ  ดังนี้ 

ที่ รายการ มี หมายเหตุ 

 หมวดเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินของรถหรือพาหนะจำเป็นต้องมี   

๑ ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบ แสงแดง-น้ำเงิน โดยไฟสัญญาณวับวาบแสงแดงจะต้องอยู่ฝั่ง

ขวาเหนือศีรษะของผู้ขับขี่แสงน้ำเงินอยู่ฝั่งซ้ายเหนือศีรษะของผู้ขับขี่ และเสียงสัญญาณ

พร้อมอุปกรณ์ โดยการติดตั ้งดังกล่าวต้องดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องตาม

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณ

วับวาบและเสียงสัญญาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

๒ มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมลำโพง ใช้กับไฟกระแสตรง ๑๒ โวลต์ 

พร้อมใช้งาน 

  

๓ มีชุดอุปกรณ์ที ่มีกลไกในการแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงที ่มีแรงดัน ๑๒ โวลต์  

เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดัน ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 

๑,๐๐๐ วัตต์ (เป็นแบบ Pure Sine Wave) พร้อมปลั๊กไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ จำนวนไม่

น้อยกว่า ๒ จุดและมีปลั๊กไฟฟ้าแบบที่ USB อย่างน้อย ๑ จุด และมีชุดสายพ่วงต่อแบบ

ม้วนสำหรับใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์  

  

๔ มีเครื ่องวิทยุคมนาคมในกรณีขอรับรองครั ้งแรกให้ดำเนินการตามระเบียบสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์

ความถี ่ (Synthesizer) พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นไปตามการอนุญาตของสำนักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กำหนด ในกรณีต่ออายุรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีหนังสืออนุญาตจากสำนักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

      ใบอนุญาตจด

ทะเบียน 

 



ที่ รายการ มี หมายเหตุ 

๕ อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์   

- กรวยยาง   - กระบองไฟกระพริบ 

- ไฟฉายส่องสว่าง  - เทปจราจร  

- เสื้อสะท้อนแสง                  - นกหวีด 

  

๖ มีระบบบันทึกภาพภายในรถและการจราจร สามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ตลอดระยะเวลา

ปฏิบัติการ 

  

๗ มีระบบติดตามและระบุตำแหน่งรถยนต์ที่สามารถเชื่อมกับระบบที่ สพฉ. กำหนดได้

(ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ หรือกรมขนส่งทางบก) 

  

๘ มีเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว มีมาตรฐาน มอก. สามารถดับเพลิงได้ ตาม Class A B C  

ได้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหยชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ 

ปอนด์พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด 

      สำเนา

ใบรับรองมาตรฐาน

อุตสาหกรรม 

(มอก.) 

๙ มีอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

ถุงมือ Mask ถุงขยะติดเชื้อ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบู๊ต น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวภายใน

รถ น้ำยาล้างมือแบบแห้ง 

  

๑๐ มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและทำแผลพ้ืนฐาน   

๑๑ มีแหล่งกำเนิดออกซิเจนแบบพกพาน้ำหนักรวมไม่เกิน 5 กิโลกรัมสำหรับเคลื่อนย้ายได้

สะดวกพร้อมกระเป๋าหิ้วพร้อมชุดยึดบนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน (EN 

1789) หรือตามท่ี สพฉ. ประกาศ เพ่ิมเติม 

      สำเนา

ใบรับรองมาตรฐาน

อุตสาหกรรม 

(มอก.) 

๑๒ มีอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวัดและติดตามสัญญาณชีพซึ่งได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย  ชีพจร 

 ความดันโลหิต อัตราการหายใจ และความอิ่มตัวของออกซิเจนในฮีโมโกลบินจากชีพจร 

(Pulse Oximetry) หรืออ่ืนๆ ที่จำเป็นต่อผู้ป่วย  

  

๑๓ มีกระเป๋าปฐมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พ้ืนฐาน ได้แก่ ถุงมือปราศจากเชื้อ สำลี ไม้พันสำลี 

ผ้าก๊อซชนิดบางและหนา Elastic Bandage ขนาด ๔ และ ๖ นิ้ว พลาสเตอร์เหนียว 

กรรไกร แอลกอฮอล์ น้ำเกลือสำหรับล้างแผล อุปกรณ์ล้างตา 

  

๑๔ มีอุปกรณ์สำหรับดูดเสมหะ และมีกลไกการยึดตรึงอุปกรณ์ดูดเสมหะ ไม่มีส่วนประกอบ

ที่อาจจะแตกได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

  

๑๕ มีอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการช่วยเหลือการคลอดฉุกเฉิน   



ที่ รายการ มี หมายเหตุ 

๑๖ มีเครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด   

๑๗ มีเครื ่องฟื ้นคืนคลื ่นหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator หรือ Automated External 

Defibrillator) และมีกลไกในการยึดตรึงเครื่องดังกล่าวประจำยานพาหนะ /สามารถ

เคลื่อนย้ายไปใช้นอกยานพาหนะได้ 

  

๑๘ มีอุปกรณ์และกระเป๋าสำหรับเก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ACLS, ATLS , PHTLS     

๑๙ มีอุปกรณ์ท่ีใช้เพ่ือการเปิดทางเดินหายใจและช่วยเหลือการหายใจเบื้องต้นและขั้นสูง เช่น 

Pocket Mask, Oro Pharyngeal Airway, Endotracheal Tube, Supraglottic Airway With 

Gastric Access เป็นต้น  

  

๒๐ มี Self Inflating Bag สำหรับช่วยหายใจ ผู้ใหญ่ เด็ก และเด็กแรกเกิด   

๒๑ มี Portable Respirator ซึ่งมีความสามารถในการช่วยหายใจในเด็กและผู้ใหญ่สามารถ

ทำ Low Flow Ventilation และสามารถทำ PEEP (Positive End Expiration 

Pressure) 

  

๒๒ ยาและเวชภัณฑ์ ตามรายละเอียดที่กำหนด และมีคุณภาพสำหรับใช้กับผู้ป่วย จำนวน/

ปริมาณตามความจำเป็นอย่างน้อยเท่ากับมาตรฐาน ACLS, ATLS, PHTLS 

  

 หมวดส่วนประกอบด้านรถหรือยานพาหนะ (ด้านโครงสร้างความปลอดภัย)   

๑ เป็นรถหรือพาหนะสำหรับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามประกาศสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ ที่มีมิติขนาดและอุปกรณ์ ส่วนควบเป็นไปตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.

๒๕๒๒   

  

๒ มีสัญลักษณ์หน่วยงานสังกัดขนาดชัดเจน ชื่อหน่วยงานสังกัดมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 

๑๐ เซนติเมตร 

  

๓ ในห้องคนขับมีวิทยุพร้อมชุดแสดงภาพจากกล้องส่องหลังและแผนที่ดาวเทียมเพื่อช่วย

ในการหาเส้นทางมีวิทยุพร้อมลำโพง และมีสัญญาณแจ้งเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่

นั ่ง (กรณีสัญญาณแจ้งเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยมีไม่ครบ ให้ตรวจเฉพาะเบาะนั่งคู่หน้า

เท่านั้น) 

  

๔ มีสัญลักษณ์ระบุสังกัดหน่วยงานที่ให้ชัดเจน   

๕ มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อ่ืนที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและ

มีความปลอดภัยจากการหลุดร่วง ปลิวออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่มีการชนหรือกระแทก

หรือพลิกคว่ำของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

  



 
ความเห็นของผู้ประเมิน 
ผลการตรวจประเมินรถและอุปกรณ์ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของรถคันดังกล่าว  
 เป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ที่กำหนด เห็นควรรับรอง 
 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ท่ีกำหนด เห็นควรไม่รับรอง 
 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการที่กำกับดูแลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับจังหวัด พิจารณาเสนอความเห็นให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้การรับรองเพ่ือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ (ให้
แนบเอกสารแจ้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพ่ือพิจารณารับรองฯ ต่อไป) 
 

     
         ...............................................  ผู้ตรวจประเมิน 

     (.........................................) 
                      วันที่..................../.................../.............. 

 

 


